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 والرقائقكتب األخالق والسلوك 
 

ال شك أن األخالق والسلوك وااللتزام باآلداب الشرعية من أهم 
أفرد له أهل العلم أبواباً املوضوع ما ينبغي أن يعتين به املسلم، وألمهية هذا 

اجلـامع  (، فنجد اإلمام البخاري قد مجع يف كتابه يف تصانيفهم بل وكتباً
) كتاب األدب(اآلداب ومساه وأحاديث يف األخالق والسلوك ) الصحيح

) األدب املفـرد (ليس ذلك فقط بل صنف يف اآلداب كتاباً مستقال مساه 
وكذلك فعل غري واحد من األئمة األعالم الذين أفردوه بالتصنيف، ومن 

 : الكتب اليت أفردت بالتصنيف يف هذه اال كتاب
 مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني -١

قيم اجلوزية، كتاب نفيس يف ذيب النفـوس واألخـالق،   البن 
) منازل السائرين(وحسبك بابن القيم يف هذا اجلانب، وهو شرح لكتاب 

أليب إمساعيل اهلروي، ألفه على طريقة الصوفية، وضمنه حقـاً وبـاطالً،   
ن هذه املنازل وما وكالماً غامضاً، فجاء ابن القيم فكشف الغموض، وبي

ابتدأ ابـن القـيم   . اً ومبيناًشطحات، فعلَّق عليه شارحاً وراد تضمنته من
كتابه بالكالم على سورة الفاحتة واشتماهلا على املطالب العالية، مث تناول 

 .مفصالً الكالم عليهامنازل العبودية 
 :طبعات الكتاب

 :طبع الكتاب عدة طبعات منها
 .طبع مبطبعة املنار بتحقيق حممد رشيد رضا −
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 .مبكتبة السنة احملمدية بتحقيق حممد حامد الفقيطبع  −
طبع بدار البيان العريب بتحقيق بشري حممد عيون، وتتميز هذه  −

إضـافة إىل العنايـة    ،الطبعة برجوع احملقق إىل نسخ خطيـة 
 .بتخريج أحاديثها

 .طبع بدار القلم للتراث بالقاهرة، بتحقيق إبراهيم حممد اجلمل −
، واستدرك علـى  د العزيز اجلليلطبع بدار طيبة، بتحقيق  عب −

 .طبعة الفقي، وهي أفضل املطبوع
وال زال الكتاب حباجة إىل حتقيق أجود، خاصة أن خمطوطاته 

 .كثرية ومتوفرة
 

 :من خمتصراته
 بغية القاصدين من كتاب مدارج السالكني •

 .عبد اهللا بن خلف السبت، طبعة الدار السلفية بالكويتللشيخ  
 

 السالكنيذيب مدارج  •

طبع بـدار  . لعبد املنعم صاحل العزي، وهو أكثر اختصاراته ذيوعاً
 .، وهو ذيب جيداملطبوعات احلديثة جبدة

 

 خمتصر مدارج السالكني  •

 .طبع باملكتب اإلسالمي ،خلالد عبد الرمحن العك
 

 طريق اهلجرتني وباب السعادتني -٢
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مـن   كـثرياً ابن قيم اجلوزية، وهو كتاب قيم مجع فيه للحافظ 
املسائل واملعارف والعلوم، ابتدأه بباب الفقر والعبودية، ذاكراً أنه بـاب  
السعادة وطريقها األقوم الذي ال سبيل إىل دخوهلا إال منه، وتناول القضاء 
والقدر ومسائله ومزالق أهل النظر فيه، وحتدث عن بعـض شـطحات   

عـض أحـوال   ن الصواب فيها، كما تكلم عـن ب الصوفية وانتقدها وبي
وختمه بذكر طبقات املكلفني من  ،القلوب كالتوبة واحملبة والصرب وغريها

اجلن واإلنس يف اآلخرة، ومراتبهم يف دار السـعادة والشـقاوة، فجـاء    
غريباً يف معناه، عجيباً يف مغزاه، لكل قوم (: الكتاب كما قال عنه مؤلفه

 .)منه نصيب، ولكل وارد منه مشرب
الطبعة املنريية، والطبعة السلفية، وطبعة دار  وله عدة طبعات منها

ابن القيم بتحقيق عمر بن حممود أبو عمر، وطبعة عامل الفوائد بتحقيـق  
إشراف الشـيخ   ،حممد أمجل اإلصالحي وختريج زائد بن أمحد النشريي

 .، وهي األفضلبكر أبو زيد
 

 مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة -٣
ابن قيم اجلوزية، وهو كتاب تنوعت فنونـه وتعـددت   للحافظ 

معارفه وحبوثه، فهو شامل لكثري من املعارف العلمية، والفوائد احلديثيـة  
والفقهية، وغريها، وأصل موضوع الكتـاب يف العلـم واإلرادة، ومـا    
الزمهما من التفكر والتذكر، بدأه مبقدمة حافلة يف حكمة اهللا سـبحانه  

: ليه السالم واجلنة اليت أهبط منها، قال عنه مؤلفـه وتعاىل يف قصة آدم ع



٣٥٨ 

 

 .� ���� �/01� ��	+,"-���� 

التفكر والتذكر أصل اهلدى والصالح، ومها قطبا السعادة، وهلذا وسعنا (
 ).الكالم يف الفكر يف هذا الوجه، لعظم املنفعة وشدة احلاجة إليه

وتقدمي تحقيق علي حسن عبد احلميد، بوقد طبع بدار ابن عفان 
 . بدار ابن خزمية حتقيق عامر علي ياسني وطبعالشيخ بكر أبو زيد، 

 

 إحياء علوم الدين  -٤
أليب حامد حممد الغزايل، وهو كتاب جامع يف األخالق والسلوك 
واملواعظ، قسمه مؤلفه إىل أربعة أرباع، ربع العبادات وربع العادات، و 

إال أنه يؤخذ . ربع املهلكات، وربع املنجيات، وكل ربع فيه عشرة كتب
 :عليه

  .ذكره لألحاديث املوضوعة والضعيفة الواهية −
تضمنه لشطحات وأغاليط الصـوفية وحكايـام املخالفـة     −

 .للشرع
 .بعض املخالفات يف العقائد و العبادات واألخالق −

واإلحياء فيه فوائد كثرية لكن فيـه مـواد   : (قال عنه ابن تيمية
حيد والنبـوة  فإن فيه مواد فاسدة من كالم الفالسفة تتعلق بالتو )مذمومة

للمسلمني  اًواملعاد، فإذا ذكرت معارف الصوفية كان مبنزلة من أخذ عدو
ألبسه ثياب املسلمني، وقد أنكر أئمة الدين على أيب حامد هذا يف كتبـه  

يعين شفاء ابن سينا يف الفلسفة، وفيه أحاديـث   )الشفاء(أمرضه  :وقالوا
وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهام  ،وآثار ضعيفة بل موضوعة كثرية

وفيه مع ذلك من كالم املشايخ الصوفية العارفني املستقيمني يف أعمـال  
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، والكتاب له عدة طبعات منها طبعة ...)لقلوب املوافق للكتاب والسنةا
 .عيسى احلليب، وطبعة دار املعرفة ببريوت

 :شروحه
 

 ينإحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الد •
حملمد الزبيدي الشهري مبرتضى، طبعة دار الكتب العلمية، وهـو  

و  )اإلحياء(شرح واسع حتدث يف مقدمته عن النقد الذي وجه إىل كتاب 
ويقرر  ،على الكتاب أنه حيوي خمالفات عقدية يؤخذناقش ذلك، إال أنه 

 .ر ملذهب األشاعرةـوينتص
 :وخرج أحاديثه احلافظ العراقي يف كتابه القيم

 

سفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء مـن  املغين عن محل األ •
 األخبار

 .وهو مطبوع بدار صادر ببريوت
 :خمتصراته
 لباب اإلحياء •

 .ألمحد الغزايل أخو املصنف، وهو أول من اختصره
 البن اجلوزي منهاج القاصدين  •
 املهذب من إحياء علوم الدين •

 . لصاحل أمحد الشامي، وهو مطبوع بالدار الشامية ببريوت
 بغية الطالبني من إحياء علوم الدين •

 .ألمحد حممد عساف، طبع بدار إحياء العلوم
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 موعظة املتقني من إحياء علوم الدين •
 .حملمد مجال الدين القامسي، وهو مطبوع بدار النفائس ببريوت

 ذيب إحياء علوم الدين •
رون، وهو مطبوع بدار الفكر العريب، ومكتبـة  لعبد السالم ها 

 .القاهرة اجلديدة وغريها
العجلوين، وحممد بن سعد اليمين، وحيىي بن  :و ممن اختصره أيضاً

 . أيب اخلري اليمين، والسيوطي، وغريهم
 

 خمتصر منهاج القاصدين -٥

 ةوهو غري موفق الدين ابن قدام )هـ٦٨٩ت(البن قدامة املقدسي
، ويعترب من أجل مـا  وغريه من التصنيفات) املغين(صاحب ) ٦٢٠: ت(

مجع بـني   ،كتب يف الرقاق وهو كتاب صغري ىف املبىن كبري القدر واملعىن
وقد اختصره ابن قدامـة مـن كتـاب    . دفتيه بليغ الكلم ونفيس احلكم

والذي اختصره هو أيضـا مـن    يلإلمام ابن اجلوز )منهاج القاصدين(
 .للغزايل )علوم الدين إحياء(كتاب 

طبعة مؤسسة الرسالة بـبريوت،  : والكتاب له عدة طبعات منها
وطبعة مؤسسة الكتب الثقافية، وطبعة املكتب اإلسالمي ببريوت حتقيـق  

 . وطبعة دارعمار باألردن بتحقيق علي حسن عبد احلميد، زهري الشاويش
 

 اآلداب الشرعية -٦
اشتمل الكتاب على كثري من أصول  ابن مفلح املقدسي،للحافظ 

ى فيه أن يكون كالفروع األخالق املستقاة من الكتاب والسنة، وقد حتر
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يف الفقه جامعا خلالصة مؤلفات احلنابلة يف هذا الباب، ومما يزيـد مـن   
القيمة العلمية هلذا الكتاب احتواؤه على نقول من كتب نفيسة مل تصلنا، 

 جاء الكتاب مشحوناًو. بن محدان، وغريهال) اية الكربىالرع(مثل كتاب 
بالنصوص القرآنية واملتون احلديثية من املصنفات املشهورة، مـع العنايـة   

. رح املفردات الغريبة هلذه النصوص، واسـتنباط األحكـام منـها   ـبش
والكتاب طبع بتحقيق حممد رشيد رضا، وطبع يف مؤسسة الرسالة بتحقيق 

 .ؤوط، وعمر القياماشعيب األرن
 

 شرح منظومة اآلداب الشرعية -٧
وهو شـرح ملنظومـة مشـهورة يف     ،ملوسى بن أمحد احلجاوي

اآلداب، ألفها العالمة حممد بن عبد القوي، واملنظومـة تشـتمل علـى    
بيتا، وقد شرحها احلجاوي مبيناً مشكلها، وموضحاً به دالئلها، ) ١٨٥(

كتاب، وذكر أن مضيفاً إليها بعض املسائل من غريها، بعد ذكر مسألة ال
) اآلداب الشرعية الوسطى: (عمدته يف هذا الشرح كتب ابن مفلح، وهي

 ). اآلداب الكربى(، و)رعية الصغرىـاآلداب الش(و 
 .، وطبع أيضاً بدار النوادربالدمام والكتاب مطبوع بدار ابن اجلوزي

 

 غذاء األلباب لشرح منظومة اآلداب -٨
بن عبـدالقوي املـرداوي   للسفاريين، وهو شرح ملنظومة  حممد 

وهي منظومة جزلة العبارة، حسنة الصياغة، ) باآلداب الشرعية(املوسومة 
وطريقة املؤلف يف شرحها أن يأيت بالبيت من املنظومة مث يبدأ حبل ألفاظه، 
وبيان معناه، ذاكراً يف معرض ذلك املسائل اليت يتطرق إليه البيت ويدلل 
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ا ويشبهها من املسـائل واملطالـب ؛   عليها، مث ما يف حكمها ويتعلق 
فيشرحها بأوجز العبارات، جامعاً بني النصوص واآلثـار مـن أقـوال    

معتمدا يف شرحه على جمموعة من كتب أهل ، الصحابة والسلف الصاحل
 .العلم ذكرها يف مقدمته

طبعة دار العلم للجميع بـبريوت،  : والكتاب له عدة طبعات منها
فية ببغداد، وطبعة دار الكتب العلمية بـبريوت،  وطبعة مكتبة البيان النج

 .وطبعة مؤسسة قرطبة مبصر
 

 كتاب الكبائر -٩
مشس الدين الذهيب، كتاب مشهور، وله طبعات عديـدة  للحافظ 

مليئة بالتحريفات واألحاديث الضعيفة وزيادات ليست من كالم الذهيب، 
الدين مستو بدار التراث،  ييحمطبعة بتحقيق  ومن الطبعات اجليدة للكتاب

 .سلمان مبكتبة الفرقان بتحقيق مشهور حسن ةوطبع
 

 القلب ووظائفه يف الكتاب والسنة -١٠
حتدث فيه عن القلب وعـن الوظـائف   ، زيد اليماينبن سلمان ل

فبدأ بتعريفه تعريفاً يزيل عنه اللبس ويوضح  ،املنوطة به يف الكتاب والسنة
، وذكر األلفاظ املقاربة له كاللب والعقل والفـؤاد والصـدر  ، املراد منه

أو يف ، وذكر مراحل حياة القلب ومسايرته للفطرة سواء يف منوها وترقيها
وتكلم عن القلب املريض الذي مينعه املرض من القيام ، هبوطها واحندارها

وعن مراحل موت القلـب والـيت تبـدأ بلـهوه     ، ادة منهبالوظيفة املر
مث الشك والريب الذي يصـيبه   ،فإنكاره للحق وامشئزازه منه، واستهزائه
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إىل أن ينتهي مبوته، مث أى املؤلف كتابه باحلديث عن معرفـة القلـب   
والكتاب طبع بدار . وتعقله وأمهية هذا التعقل وأنه عمل من أعمال القلب

 . مامابن القيم بالد
 

 كتاب أخطاء يف آداب احملادثة واالسة  -١١
حممد بن إبراهيم احلمد، ذكر فيه أهم ما يقع من أخطـاء   للشيخ

ونقل نقوالً كثرية  ،كالتعايل واالستخفاف وغريها ،املتناظرين واملتحادثني
عن الصحابة وغريهم من العلماء واألدباء، والكتاب مفيد وننصح بقراءته، 

 .وهو مطُبوع بدار ابن خزمية بالرياض
 

 :كتب يف علو اهلمة -١٢
 اهلمة العالية معوقاا ومقوماا •

وهو حبث قـيم بـدأه املؤلـف    ، حممد بن إبراهيم احلمدللشيخ 
أصناف الناس يف شأن اهلمـة   ذكرمث ، بتعريف اهلمة العالية وما يلحق ا
ويف الباب األول من الكتاب تكلم عن ، واختالفهم يف الشهوات واألماين

كدنوها ، فتحدث عن ذم دنوها ومظاهر ذلك الدنو، معوقات اهلمة العالية
والكسل يف الدعوة والتهرب من املسؤلية والبخل وغريها ، يف طلب العلم

والتربية ، وذكر األسباب املؤدية إىل دنو اهلمة كطبيعة اإلنسان،من املظاهر
 .املنزلية والبيئة احمليطة وغري ذلك

ويف الباب الثاين حتدث عن مقومات اهلمة العالية وعن علو اهلمة 
 ،ذا اجتمع معها شرف املقصدوفضلها واحلث على اكتساا وعن مسوها إ

فذكر منها طبيعـة   ،ن األسباب اليت تؤدي إىل اكتساب اهلمة العاليةمث بي
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اإلنسان وأثر الوالدين ودورمها يف التربية الصحيحة والنشـأة يف جمتمـع   
والكتـاب  . مث ختم كتابه بنماذج رائعة لعلو اهلمة، مليء بالقمم وغريها

 .طبع بدار القاسم بالرياض
 

 ح األمة يف علو اهلمةصال •
وهو من أفضل ما كتب يف هـذا  ، سيد بن حسني العفاين للشيخ

وملـا  ، وعبارة واضحة سهلة، املوضوع ملا متيز به من أسلوب أديب رفيع
حفل به من مناذج وشخصيات من سلفنا الصاحل الذين علـت مهتـهم   

الكتـاب  اهلمة يف  ة املرسلني، وعلوّفبعد ذكر املؤلف مهَّ. وارتفع قدرهم
عن علو اهلمة يف اإلخالص الكالمبقية فصول الكتاب  ذكر يفة، والسن ،

اهلمة يف الصالة والصوم، والزكاة  ويف طلب العلم، والدعوة إىل اهللا، وعلو
واحلج، واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك ويـدعم  

والكتـاب  ذلك كله بقصص رائعة وأحداث شيقة عن سلفنا الصـاحل،  
 .وقد صدر عن مؤسسة الرسالة ببريوت ،مطبوع يف سبعة جملدات

 

 علو اهلمة •
حممد إمساعيل املقدم، قسم الكتاب إىل مخسة أبواب، ذكر للشيخ 

يف الباب األول املقدمات، عرف فيها اهلمة وهل هي مولودة مع اآلدمي، 
ص كبري وأين حملها، وتفاوت الناس فيها، مث ذكر يف الباب الثاين، خصائ

اهلمة، وذكر يف الباب الثالث، احلث على علو اهلمة يف القرآن والسـنة،  
وتناول يف الباب الرابع، جماالت علو اهلمة، وقسمه إىل فصول، تناولـت  
علو مهة السلف الصاحل يف طلب العلم، والعبادة واالستقامة، والبحث عن 



٣٦٥  
+,"-���� .� ���� �/01� ��	 

ول يف الباب اخلامس احلق، والدعوة إىل اهللا، واجلهاد يف سبيل اهللا، مث تنا
من   حال األمة عند سقوط اهلمة، وأسباب احنطاط اهلمم، وذكر لنا عددا

. أسباب االرتقاء باهلمة، وختمه بأثر علو اهلمة يف إصالح الفرد واألمـة 
 .وطبع مبكتبة الكوثر بالرياض، يف بابهجيد  والكتاب

 

 األخالق اإلسالمية وأسسها -١٣
حبنكة امليـداين، يتحـدث عـن    حسن بن عبد الرمحن للشيخ 

األخالق اإلسالمية من خالل التأمل يف النصوص الشرعية من الكتـاب  
والسنة، يف بابه األول تكلم املؤلف عن مقدمات وأسس عامة كتعريـف  

وداللة السلوك األخالقي على  ،األخالق وأنواع السلوك اإلرادي لإلنسان
خالق وأسسها وضرورة كما تكلم عن مدارك األ، اخللق الثابت يف النفس

وعناية اإلسالم بتزكيـة الـنفس    ،مكارم األخالق للمجتمعات اإلنسانية
وحتدث فيه أيضاً عن احلكم األخالقـي وأسسـه ودرجاتـه    ، وذيبها 

 .وأنواعه إىل غري ذلك
، ويف الباب الثاين حتدث عن النفس ونشأا وصفاا الشـعورية 

وعن القلـب وأنـه   ، اعركما حتدث عن الصدر وما حيصل فيه من مش
مث تكلم عن الفؤاد وصفاته ووظائفه مث تكلـم  ، مستقر املعارف والعقائد

ليختمه باحلديث عن اإلنسان بوجه عام وخلقه والغاية  ،عن الفكر واللب
منه وبعض الصفات الالزمة له، ويف الباب الثالث حتدث عن رسـول اهللا  

يف جمال السلوك اخللقـي،   صلى اهللا عليه وسلم وأخالقه وتربية القرآن له
ويف الباب الرابع تكلم عن جوامع األخالق وكلياا الكربى، أما البـاب  
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. مشروحة تشتمل على جوانب أخالقيـة  مجع فيه نصوصاًفقد اخلامس 
مطبوع يف جملدين وصدر عن دار موسوعة ضخمة يف األخالق والكتاب 

 .ريوت أيضاًبالقلم بدمشق، و عن دار القلم ب
 

 :ثالثة كتب مهمة يف فقه التعامل مع املخالف -١٤
 

 إنصاف أهل السنة واجلماعة ومعاملتهم ملخالفيهم •
ن فيه ميزة العدل واإلنصاف عند أهل السنة بيّ ،مد صاحل العليحمل
وآدام مـع املخـالفني    ،وقواعدهم يف احلكم على خمالفيهم ،واجلماعة

وهو كتاب جيـد، طُبـع بـدار     ،وكيفية احلوار وضوابطه ،ومناقشام
 .األندلس اخلضراء جبدة

 

 فقه التعامل مع املخالف •

 .لعبداهللا الطريقي طُبع بدار الوطن بالرياض 
 

 قواعد التعامل مع املخالفني باإلنصاف -فقه االئتالف  •
 .حملمود اخلزندار، وهو أوسعها، طُبع بدار طيبة بالرياض
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